STAPPENPLAN
Wilt u graag een ‘groene’ bijdrage leveren aan Achterveld en Groenvliet?
Bekijk dan onderstaande planning en lees wat u kunt doen voor de wijk.
JANUARI
27 januari

Plan indienen met een goed Groen idee!
Heeft u een plan voor een ‘groene’ activiteit die op korte termijn haalbaar is? Bijvoorbeeld op
16 maart, tijdens NLdoet? Dan nodigen wij u uit om deze uit te werken waarbij u aangeeft om welke
locatie het gaat met een foto of tekening. Deze kunt u voor 27 januari 2019 mailen naar:
José van Vliet, Stichting Pulse: j.v.vliet@stichting-pulse.nl

31 januari

Budget aanvragen: Let op, op = op!
Ook kunt u alvast starten met het aanvragen van budget voor uw plan. Tot 31 januari 2019 is het mogelijk
om een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet klussen.
Kijk voor meer informatie op: https://www.nldoet.nl/financiele-bijdrage.
Daarnaast kunt u ook een aanvraag indienen via de natuurregeling Kiem.
Kijk voor meer informatie op: https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven.
U kunt ook een aanvraag indienen bij de bewonersgroep Achterveld en Groenvliet.
Kijk voor meer informatie op: http://www.onsijsselstein.nl/ijsselstein-west/wijkgids/wijkbudget

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met Pulse en vraag naar José van Vliet,
telefoon: 030 – 686 80 30 of mailen naar: j.v.vliet@stichting-pulse.nl

FEBRUARI
7 februari

Voorbereiding wijkschouw 16 februari a.s.
U bent van harte welkom om samen met andere wijkbewoners elkaars activiteitenplannen te bespreken
en hierop de route van de wijkschouw af te stemmen. Dit doen we om 19.30 uur in:
Xperience, Teenschillerpad 2.

16 februari

Wijkschouw
We starten om 9.00 uur in Xperience, met een presentatie van activiteiten van de wijkbewoners aan de
gemeente, wethouders, ambtenaren en RMN. Na de presentaties, starten we met de wijkschouw en
eindigen in Xperience met een lunch. De verwachting is dat we rond 13.00 uur klaar zijn.

MAART
16 maart

NLdoet = Jaarlijkse klusdag in de wijk
Komt u ook? U kunt uw idee vandaag, tijdens NLdoet, uitvoeren. Tussen 10.00 en 15.00 uur stropen nog
meer bewoners uit de wijk hun mouwen op om aan de slag te gaan met de ‘groene’ activiteiten. Om
15.30 uur sluiten we gezamenlijk af met een hapje en een drankje in de wijktuin, Achtersloot 23a.

